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Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce kolejne, znacznie zmienione i uzupełnione opracowanie, 
które jest zaktualizowanym wydaniem podręcznika stanowiącego pomoc przede wszyst-
kim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowa-
nie cywilne, z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. 
Celem podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktual-
nym ich rozumieniu, w sposób przystępny, a jednocześnie wystarczający do uzyskania 
podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. Prawo procesowe cywilne ma szczególnie 
istotne znaczenie i jest oparte na jednym z najobszerniejszych aktów prawnych obowią-
zujących w naszym systemie prawnym, co utrudnia przyswojenie go w sposób umożli-
wiający swobodne wykorzystanie w praktyce.

 Dodatkową trudnością w tym przypadku są również wielokrotne nowelizacje do-
tyczące różnych aspektów stosowania przepisów prawa cywilnego procesowego, tym 
bardziej obecnie w momencie przemodelowania postępowania cywilnego. Staraliśmy 
się dlatego też przedstawić, podobnie jak w poprzedniej pracy, materię na zasadzie pro-
blemowej, w formie wykładu uniwersyteckiego, z uwzględnieniem licznych nowelizacji 
Kodeksu postępowania cywilnego. Przy przygotowywaniu podręcznika uwzględniono 
stan prawny wynikający między innymi: z ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469); 
z ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.); ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043); czy 
z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) oraz projekty ustaw mające istotne znaczenie dla postępo-
wania cywilnego i wpływające na jego kształt. 

Opracowanie nie zawiera polemiki ani stanowiska autorów na poszczególne in-
stytucje postępowania cywilnego. W tej mierze nie ukazuje też zazwyczaj poglądów 
wyrażanych przez przedstawicieli doktryny oraz judykatury. Tezy orzeczeń sądowych 
były przywoływane wówczas, kiedy – zdaniem autorów – mogły ułatwić studentom zro-
zumienie instytucji procesowych, wskazywały na przykłady praktyczne, bądź też pre-
cyzowały ogólne pojęcia ustawowe oraz stanowią zobrazowanie kierunku stosowania 
określonych instytucji. W tym celu przedstawiane są ciekawe orzeczenia stanowiące 
ułatwienie w rozumieniu niektórych instytucji lub wskazujące na pojawiające się pro-
blemy praktyczne. 

Niniejsze opracowanie różni się nieco od podobnych podręczników przedmiotu po-
stępowania cywilnego. Liczne, występujące w nauce postępowania cywilnego klasyfi-
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kacje i wyliczenia zostały dodatkowo wsparte prostymi diagramami i wykresami, które 
mają pomóc studentom w przyswajaniu wiedzy, a zwłaszcza w powtarzaniu materiału 
już przyswojonego. Wskazano także najciekawsze nowe orzecznictwo.

Zazwyczaj po każdym rozdziale znajdują się wzory wybranych pism procesowych, 
co powinno ułatwić zastosowanie posiadanej wiedzy w praktyce. Jednym z najważniej-
szych zamysłów autorów było przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w spo-
sób aktualny, ale i maksymalnie przystępny dla studentów, jednocześnie jednak pozwa-
lający na uzyskanie podstawowej wiedzy przedmiotu. Stąd też na ogół zrezygnowano 
z wywodów teoretycznych, przyjmując stanowisko dominujące w nauce postępowania 
cywilnego. 

Z uwagi na cel, jaki opracowanie to powinno pełnić, zrezygnowano także z przy-
pisów oraz komentarzy odautorskich. Wiedza ta nie jest dla studentów najważniejsza. 
Z tych samych względów zrezygnowano z podawania wykazu literatury do poszcze-
gólnych rozdziałów, ograniczając się do jej przedstawienia na początku opracowania, 
wykazu najważniejszych, ale nie wszystkich pozycji – podręczników, komentarzy i nie-
których monografii.

Położyliśmy natomiast duży nacisk na przykłady, pozwalające studentom na lepsze 
zrozumienie materiału oraz formę graficzną. W wielu przypadkach zastąpiono typowy 
tekst wyliczeniami i podaniem zagadnień w punktach. Postępowania odrębne i nieproce-
sowe zostały przedstawione na zasadzie różnic w stosunku do postępowania procesowe-
go. Wprowadzono też liczne podkreślenia ważnych – zdaniem autorów – kwestii zwią-
zanych z omawianą akurat instytucją. Uwidoczniono też ważne przepisy, gdyż nauka 
tego przedmiotu nie może przebiegać w oderwaniu od lektury Kodeksu postępowania 
cywilnego.

W niniejszym opracowaniu starano się uwzględnić stan prawny na dzień 1.9.2019 r.

 Joanna Studzińska
 Paweł Cioch
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